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Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 
 

 

 

1.1. Идентификатори на продукта 

Структура на продукта :  Смес 

Търговско име :  Flächendicht 
 

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват 
 

1.2.1. Подходящи употреби 

Употреба на веществото или сместа  Уплътнения 

 
1.2.2. Употреби, които не се препоръчват 

Няма налична информация 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Производител Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 

97346 Iphofen - Deutschland 
T +49 932331-0 - F +49 932331-277 
zentrale@knauf.de - www.knauf.de 
Имейл адрес на компетентното лице, отговорно за ИЛБ:  sds-info@knauf.de 

Дистрибутор: 

Кнауф България ЕООД Ул. „Ангелов връх“ № 27    1618 София 

Тел: +359 2 91 789 10 Email: info@knauf.bg 

 
1.4. Телефонен номер при спешни случаи: 

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Пирогов“ Тел: +359 2 91 544 09 

 
 

Раздел 2: Описание на опасностите 
 

 

 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 
 

Класифициране съгласно Регламент (EO) № 1272/2008 [CLP] 

Не е класифициран 
 

Вредни физико-химични ефекти и вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда 

Няма налична информация 

 
2.2. Елементи на етикета 

 

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] Допълнително етикетиране. Допълнителна класификация или 
съответно класификация 

Съвети за безопасност (CLP)  P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. 
P262 - Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. 

EUH  Изявления  EUH208 - Съдържа бензизотиазолинон (2634-33-5), метилизотиазолинонът (2682-20-4), смес от: 
 
Метилхлороизотиазолинон  [EО №. 247-500-7] и метилизотиазолинон [EО №. 220-239-6] 
(3:1) (55965-84-9).  Може да предизвика алергична реакция 
EUH210 информационен лист за безопасност на разположение при поискване. 

Допълнителни Изявления  Обработени стоки съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 за осигуряване на дълготрайност. 
 

2.3. Други опасности 

Няма налична информация 
 

Раздел 3: Състав / информация за съставките 
 

 

 

3.1. Вещества 

Неприложимо 
 

3.2. Смеси 

Коментари :  Дисперсия 
 

Тази смес не съдържа вещества, които да бъдат споменати съгласно критериите на раздел 3.2 от приложение II към REACH 
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Раздел 4: Мерки за оказване на първа помощ 
 

 

 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

При вдишване :  При симптоми на затруднено дишане: Осигурете чист въздух. При 

контакт с кожата :  Измийте веднага със сапун и много вода. 

При контакт с очите :  Незабавно изплакнете с вода с широко отворени клепачи. Потърсете се незабавно с 
офталмолог. 

 

При поглъщане :  Незабавно потърсете лекарска помощ. При поглъщане изплакнете устата с вода (само 
ако човекът е в съзнание). 

 
4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 

Няма налична информация 

 
4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение 

Лекувайте симптоматично. 

 

Раздел 5: Противопожарни мерки 
 

 

 

5.1. Пожарогасителни средства 

Подходящи пожарогасителни средства :  Адаптирайте пожарогасителното средство към околната среда. Вода Пяна. Въгледвуокис. 

 
5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Риск от пожар :  Не запалим. 

Реактивност в случай на пожар :  Не запалим. 

 
5.3. Съвети за пожарникарите 

Инструкции за пожарогасене :  Използвайте пожарогасителни средства подходящи за 

околната среда Защита по време на пожар :  Самостоятелен дихателен апарат. 

Допълнителна информация :  Не позволявайте на пожарогасителната вода да попадне в канализацията или във водните 
потоци. 

Раздел 6: Мерки при аварийно изпускане 
 

 

 

6.1. Лични предпазни мерки,предпазни средства и процедури при спешни случаи 

Общи мерки :  Площта на разсипания материал може да бъде хлъзгава. 
 

6.1.1. За персонал, неотговарящ за спешни случаи 

Предпазно оборудване :  Виж раздел 8 
 

6.1.2. За персонал, отговарящ за спешни случаи 

Няма налична информация 

 
6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 

Не позволявайте попадне в канализацията или във водните канали. 

 
6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

Методи за почистване :  Попийте с много абсорбиращ материал (например: пясък, инфузорна пръст, киселинно 
или универсално свързващо вещество). Избършете с абсорбиращ материал (напр. 
парче плат). Почиствайте замърсените зони обилно с вода. 

Допълнителна информация :  Разлетият продукт представлява голям риск от подхлъзване. 

 
6.4. Позоваване на други раздели 

Няма налична информация 

 
Раздел 7: Работа и съхранение 

 

 

 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

Няма налична информация 

 
7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

Условия за съхранение :  Съхранявайте плътно затворено, на хладно и сухо. Да се пази от замръзване. 

Несъвместими материали :  Алуминий. Медни сплави. Мед. 
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7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 

Няма налична информация 

 
Раздел 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

 

 

 

8.1. Параметри на контрол 

Няма налична информация 
 

 
8.2. Контрол и наблюдение на експозицията 

 

Защита на ръцете 

В случай на многократен или продължителен контакт, носете ръкавици 
 

Тип Материал Пропускливост Дебелина (мм) Проникване Стандарт 

Защитни ръкавици Нитрилкаутчук (NBR)     

Защита на очите 
 

Тип Употреба Обозначения Стандарт 

Предпазни очила със странични 

щитове 

   

Защита на кожата и тялото: 

Носете подходящо защитно облекло по време на работа 

Защита на дихателните органи 

В случай на недостатъчна вентилация носете подходящо оборудване за дихателна защита 
 

Устройство Тип филтър Условие Стандарт 

Защита на дихателните пътища  В случай на недостатъчна 
вентилация носете 
подходящо оборудване за 
дихателна защита. Когато 
пръскате, носете 
подходяща дихателна 
защита 

 

 

 
Ограничаване и наблюдение на експозицията на потребителите: 

Осигурете адекватна вентилация, особено в затворени помещения. Избягвайте контакт с очите и кожата. Измийте ръцете и други 
открити места със сапун и вода преди хранене, пиене или пушене и при напускане на работа. Изперете замърсеното облекло преди 
повторна употреба. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 

Допълнителна информация 

Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Измийте ръцете преди почивките и след работа. Да не се яде, пие или пуши при 
употреба на продукта. 

 

Раздел 9: Физични и химични характеристики 
 

 

 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

Агрегатно състояние :  Течност 

Външен вид :  Пастообразен 

Цвят :  Различни 

Мирис :  Неутрална 

Праг на мирис :  Няма данни 

pH- стойност  :  ≈ 9 (20 °C) 

Относителна скорост на изпаряване 
(бутилацетат = 1) 

:  Няма данни 

Точка на топене :  Няма данни 

Точка на замръзване :  Няма данни 

Точка на кипене :  100 °C вода 

Температура на възпламеняване :  Няма данни 
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Температура на самозапалване :  Няма данни 

Температура на разпадане :  Няма данни 

Запалимост (твърдо, газообразно) :  Няма данни 

Налягане на парите :  Няма данни 

Относителна плътност на парата при 20 ° C :  Няма данни 

Относителна плътност :  Няма данни 

Плътност :  ≈ 1,5 г/см³ (20 °C) 

Разтворимост :  Вода: неразтворим 

Log Pow  Няма данни 

Вискозитет, кинематичен :  Няма данни 

Вискозитет, динамичен :  ≈ 15000 mPa·s 

Експлозивни свойства :  Няма данни 

Оксидиращи свойства :  Не окислява. 

Граници на експлозия :  Няма данни 

 
9.2. Допълнителна информация 

Няма налична информация 

 
Раздел 10: Стабилност и реактивност 

 

 

 

10.1. Реактивност 

Не са известни опасни реакции при нормални условия на употреба. 

 
10.2. Химична стабилност 

Стабилна при стайна температура. 

 
10.3. Възможност за опасни реакции 

Не са известни опасни реакции. 

 
10.4. Условия, които трябва да се избягват 

Няма. 

 
10.5. Несъвместими материали 

Няма налична информация 

 
10.6. Опасни продукти на разпадане 

Не са известни опасни продукти на от разпадане. 
 

Раздел 11: Токсикологична информация 
 

 

 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

Остра токсичност :  Не е класифициран 

Корозивност/дразнене на кожата :  Не е класифициран 

pH- стойност: ≈ 9 
(20 °C) 

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите  Не е класифициран 

pH- стойност: ≈ 9 
(20 °C) 

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата :  Не е класифициран 

Мутагенност на зародишните клетки :  Не е класифициран 

Канцерогенност :  Не е класифициран 

Репродуктивна токсичност :  Не е класифициран 

Специфична токсичност за определени 
органи — еднократна експозиция 

Специфична токсичност за определени 
органи — повторна експозиция 

:  Не е класифициран 
 

:  Не е класифициран 

Опасност при вдишване :  Не е класифициран 
 

Flächendicht 

Вискозитет, кинематичен ≈ 10000 мм²/с 
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Раздел 12: Екологична информация 
 

 

 

12.1. Токсичност 

Няма налична информация 

 
12.2. Устойчивост и разградимост 

Няма налична информация 
 

12.3. Потенциал за биоакумулиране 

Няма налична информация 
 

12.4. Преносимост в почвата 

Няма налична информация 
 

12.5. Резултати от оценката на PBT(устойчиво, биоакумулиращо и токсично) и vPvB(много устойчиво, биоакумулиращо и токсично) 

Няма налична информация 

 
12.6. Други вредни ефекти 

Няма налична информация 

 
Раздел 13: Инструкции за изхвърляне 

 

 

 

13.1. Методи за третиране на отпадъци 

Методи за третиране на отпадъци :  Изхвърлянето трябва да се извършва в съответствие с официалните разпоредби. 

Препоръки за изхвърляне на отпадъци 
от продукти / опаковки 

:  Може да се рециклира. Опразнете опаковката напълно. Почистете с вода 

Допълнителни указания :  Не позволявайте попадне в канализацията или във водните канали. 

Европейския каталог на отпадъците :  08 04 10 - отпадъчни лепила и уплътнители, различни от упоменатите в 08 04 09 
 

Раздел 14: Информация относно транспортирането 
 

 

Според изискванията на ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1.  ООН - номер 

Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо 

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН 

Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо 

14.3.  Клас на опасност при транспорт 

Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо 

Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо 

14.4. Опаковъчна група 

Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо 

14.5.  Опасности за околната среда 

Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо 

Няма налична информация 

 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите 

Специални транспортни мерки :  Да се пази от замръзване. 
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- Сухопътен транспорт 

Неприложимо 
 

- Морски транспорт 

Неприложимо 
 

- Въздушен транспорт 

Неприложимо 
 

- Транспорт по вътрешни водни пътища 

Неприложимо 
 

- Железопътен транспорт 

Неприложимо 

 
14.7. Транспорт в насипно състояние съгласно приложение II към MARPOL и Кодекса IBC 

Неприложимо 

 
Раздел 15: Информация относно нормативната уредба 

 

 

 

15.1. Нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда, специфични за веществото или 
сместа, 

 

15.1.1. Регламенти на ЕС 

Не съдържа вещество, което е обект на ограниченията от приложение XVII на регламента 

REACH, не съдържа вещество, кандидатстващо за REACH 

Не съдържа вещество, изброено в приложение XIV на REACH 

15.1.2. Национални разпоредби 

Германия 

Позоваване на AwSV :  WGK 1, слабо опасен за водата (класификация съгласно AwSV, допълнение 1) 

Клас на съхранение (LGK) :  LGK 12 Незапалими течности 

Наредба за големи аварии (12-ти BImSchV)  :  Не е предмет на 12-та BImSchV (Федерална наредба за контрол на вредните вещества) 

(Наредба за големи аварии) :  D1 Материали за инсталиране без разтворители 

GEV - EMICODE :  EC 1 PLUS много ниски емисии 
 

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес 

Няма налична информация 
 

Раздел 16: Допълнителна информация 
 

 

Този информационен лист за безопасност замества предишната версия от 23.11.2018 г. Бяха направени следните промени: 

 

Допълнителна информация :  Техническа информационен център (виж точка 1): 
Обаждане до Knauf Direkt се таксува в размер на € 0,39 / мин. Обаждащите се, чиито 
телефонни номера не се запазени в адресната база данни на Knauf Gips KG, напр. 
собственици на частни сгради или не-клиенти, плащат 1,69 € / мин. от немската 
стационарна мрежа, за мобилни разговори в зависимост от мрежовия оператор и 
тарифата. 

 

Пълен текст на H и EUH изявления: 

EUH208 Съдържа бензизотиазолинон (2634-33-5), метилизотиазолинонът (2682-20-4), смес от: 
Метилхлороизотиазолинон  [EО №. 247-500-7] и метилизотиазолинон [EО №. 220-239-6] (3:1) 
(55965-84-9). 
 Може да предизвика алергична реакция EUH210 Информационен лист за безопасност на разположение при поискване. 

 
 

Knauf ИЛБ ЕС (REACH приложение II) 

 
Тази информация се основава на нашите съвременни познания и трябва да описва продукта само от гледна точка на здравето, безопасността и условията на околната среда. 
Следователно не трябва да се тълкува като гаранция за някакво специфично свойство на продукта. 


